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Mesajul Campaniei pentru siguranța femeilor în familie
Au trecut 10 ani de la adoptarea Legii pentru prevenirea și combaterea violenței în familie. În acest interval
de timp multe victime au reușit să-și schimbe viața, să părăsească relația abuzivă și să-și construiască o carieră
și o familie așa cum și-au au dorit. Comunitățile în general au devenit mai atente și conștiente de problema
violenței în familie. 57,5% din populație știe că există o lege specială, 90,7% consideră că femeia NU ESTE
PROPRIETATEA BĂRBATULUI, 75,7% consideră că o femeie bătută poate oricând să se despartă de agresorul
ei (Barometru de opinie publică, Violența domestică, INSCOP Research, august 2013). În 2012 a fost introdus
în lege ordinul de protecție care interzice agresorului să se apropie de victimă. Această măsură este menită să
salveze vieți.
După 10 ani avem însă multe probleme cu care victimele se confruntă în continuare. Cel mai important aspect
este capacitatea limitată a sistemului de a asigura protecția victimelor violenței în familie. Ordinul de protecție
nu poate fi emis în 24 de ore, într-un procent foarte mic din cazurile de violență în familie agresorul este
sancționat, în 14 județe nu există adăposturi specializate.
Noi, organizaţiile nonguvernamentale active în lupta împotriva violenţei domestice şi a violenţei asupra femeilor,
considerăm că instituţiile publice, alături de societatea civilă, trebuie să continue şi să-şi intensifice eforturile
de combatere a fenomenului violenţei în familie, în aşa fel încât să ofere o protecţie efectivă victimelor, să
îmbunătăţească accesul lor la justiţie şi să crească gradul de conştientizare a cetăţenilor cu privire gravitatea
actelor de violenţă în familie în general.
Considerăm totodată că este vital ca aceste eforturi să fie sprijinite prin alocarea de resurse financiare
corespunzătoare de la bugetul public întrucât violenţa în familie reprezintă o problemă de interes public.
Noi, organizaţiile nonguvernamentale active în combaterea violenţei în familie şi a violenţei împotriva femeilor,
propunem instituțiilor publice centrale și locale, comunității și reprezentanților lor, 6 măsuri strategice pentru
siguranța femeii în familie.
Dreptul la viață în siguranță trebuie respectat. Siguranța femeilor în familie înseamnă siguranța copiilor și
garanția unei dezvoltări armonioase.
VENIȚI ALĂTURI DE NOI!

Sistem care protejează victimele
Integritatea fizică a victimelor pe primul plan
Garanția respectării legii in folosul victimelor
Urgență in emiterea ordinelor de protecție
Responsabilizarea agresorului
Acces la servicii
Nici un judet fără adăpost pentru victime
Ținta imediată: proceduri transparente și informare corectă
Asumarea responsabilitătii de către instituțiile competente
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